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i Apa Sih Yang
Disombongkan?

^ Oleh : Porman Simarmata

"Manusia yang sombong akan
direndahkan, dan orang yang angkuh

akan ditundukkan; dan hanya TUHAN sajalah yang maha tinggi pada
hari /fu'-YESAYA 2:11

Di dalam kehidupan seringkah kita berlaku sombong kepada diri sendiri,

kepada orang lain dan kepada Tuhan. Kita sombong kepada diri sendiri

dengan menganggap bahwa segala sesuatu yang dimiliki adalah berkat

usaha kita sendiri. Kita sombong dengan orang lain, dengan teman, dengan
saudara, dengan tetangga, dengan orang tua, dan lain sebagainya seakan-akan
kita yang berkuasa dan berhak mengatur kehidupan mereka. Kita sombong
dengan Tuhan seakan-akan kita teramat suci dan merasa kita yang telah

memberkati Tuhan dengan segala kekayaan yang dimiliki. Kesombongan
seringkali membuat orang lupa bahwa sesungguhnya dirinya adalah lebih kecil,

lebih tidak berarti, lebih tidak penting dari orang lain.

Mengapa manusia menjadi sombong? Karena manusia tidak menyadari
keberadaan dirinya yang lemah dan sangat tergantung kepada orang lain dan
kepada Tuhan. Manusia menjadi sombong karena merasa dirinya mampu untuk
melakukan segala sesuatu. Ingat, bahwa Hawa jatuh ke dalam dosa karena
merasa mampu dengan kekuatan diri sendiri untuk menyamai Tuhan apabila

memakan buah yang berasal dari pohon pengetahuan yang baik dan benar.

Demikian juga halnya ketika Raja Uzia merasa kuat karena benteng-benteng
pertahanannya sangat tangguh, maka ia menjadi sombong dan merasa tidak

lagi memerlukan Tuhan(2 Tawarikh 26:16).

Kesombongan seringkali membuat orang menjadi lupa diri, lupa bahwa
dirinya lemah, lupa bahwa dirinya tidak berarti apa-apa, lupa bahwa dirinya

tidak lebih penting dari orang lain dan lain sebagainya. Kita seringkali sombong
kepada teman dengan menganggap teman tidak begitu berarti dibanding kita.

Kita seringkali begitu sombong dengan atasan seakan-akan atasan tidak mampu
untuk memimpin. Kita seringkali begitu sombong terhadap bawahan seakan-
akan kita lebih mengetahui segalanya. Kita seringkali begitu sombong dengan
suami atau istri sehingga merasa bahwa penghasilan kitalah yang paling besar,

kita seringkali sombong kepada Tuhan dengan tidak mau mengaku dosa dan
kesalahan yang diperbuat dan seakan-akan kita adalah seorang yang suci.

Seperti ahli taurat dan orang farisi yang berdoa di bait Tuhan yang tidak mau
mengaku dosanya, demikianlah kita sekarang ini yang merasa sudah
mengetahui firman, mengetahui kebenaran, sering beribadah dan lain

sebagainya menganggap bahwa kita tidak patut mengaku dosa lagi di hadapan
Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, kita begitu sombong dengan menganggap
bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan Tuhan.
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Ingatlah bagaimana pada suatu kejadian karena

perkataan seorang Herodesyang begitu sombong

sehingga dia mati ditampar malaikat (Kis 12:23). Tuhan

menginginkan kita agar mau merendahkan hati dan tidak

berlaku sombong terhadap sesama. Tuhan menginginkan

kita agar mau merendahkan diri dan mau mengaku dosa

di hadapanINya. Tuhan juga menginginkan agar kita mau
merendahkan diri melayani sesama karena dengan

demikianlah kita menjadi yang terbesar dia ntara mereka

(Matius 23:11). Seperti Tuhan yang mau menjadi lebih

rendah dari malaikat agar manusia diselamatkan,

demikian juga hendaknya kita mau merendahkan hati

untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat.

Kita harus menyadari bahwa sebenarnya kita tidak

berharga sama sekali di mata Tuhan karena dosa. Kalau

kita menjadi sombong, yang menjadi pertanyaan bagi

diri kita adalah : "Apa

yang harus

disombongkan? Tidak

ada bukan?". Oleh

karena itu, mari kita

mau saling

merendahkan hati

untuk mau menerima

seorang akan yang

lain, karena

demikianlah kita

dipanggil hidup

bersama dengan

Kristus. Terpujilah

nama Tuhan. Amin

<hp/bamagsurabaya. blogspot.com>

Kisah Nyata

Demi Keluarga, Seorang Nenek 70 Tahun
Angkat 100 Galon Air Sehari

B';

ayangkan
seorang
nenek

yang hanya
memiliki berat badan 37,5 Kilogram dengan usia

yang sudah senja ini harus menjadi kuli antar air

mineral galon yang memiliki berat lumayan bagi

orang tua seukuran dia, namun hal itu tetap

dilakukan demi membiayai hidup keluarganya,

karena nenek ini menjadi tulang punggung
kehidupan keluarganya.

Kebanyakan kita hanya bisa mengeluh dan
mengeluh, berkeluh kesah menjalani kehidupan
dan rutinitas pekerjaan yang membosankan dan
serasa berat, sekarang coba tanyakan pada diri

Anda lebih susah mana apa yang Anda lakukan

dalam mencari nafkah ketimbang apa yang
dilakukan nenek ini?

Inilah kisah nyata dari

salah satu sudut kota

Beijing, Tiongkok , dimana
seorang nenek yang
bernama Gao Meiyun yang
berusia 70 tahun musti

oekerja keras banting

tulang sebagai kuli angkut
air mineral galon ke rumah-
rumah demi membiayai
hidup anak nya yang

cacat fisik dan membayar perawatan cucunya
yang cacat mental dan membutuhkan biaya

perawatan. Kondisi anak yang cacat fisik tak bisa

berbuat banyak untuk menjalani hidupnya,

sehingga sang ibu adalah tulang punggung hidup

mereka. Mereka yang tinggal di Shijingshan District

Yangzhuang Middle District Beijing mesti mengenal
sang nenek yang dikenal sebagai nenek sang
pengantar air galon mineral.

Bayangkan galon air mineral yang beratnya 20

kg lebih harus diangkat dan diantarkan oleh sang
nenek yang hanya memiliki berat badan 37,5 kg

t»

tersebut, sehari sang nenek bisa mengangkat dan
mengantar lebih dari 100 galon dari tempat
tuannya bekerja ke pelanggan yang
memesannya. Beratnya galon bagi sang nenek
membuat badannya yang kurus menjadi semakin

bungkuk, bayangkan saja sobat, sejak jam 6 pagi

nenek super ini sudah
memulai aktifitasnya hingga
jam 10 malam.

Betapa perkasanya nenek

renta ini menjalani hidupnya
yang berat, namun optimis

dan semangat tetap ada
bersamanya. Nah sobat, apa
yang bisa kita ambil hikmah
dari cerita ini:

Pertama adalah rasa

syukur dengan kondisi hidup kita saat ini masih

banyak orang diluar sana yang lebih susah

hidupnya daripada kita.

Kedua adalah semangat hidup, sering kita

mengeluh menjalani hidup yang memang cukup
berat sekarang ini, namun seberat apapun hidup

yang ada didepan harus tetap kita tempuh oleh

karenanya tetap optimis dan penuh semangat.
<w/pwst>
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TUHAN YESUS MEMBERKATI.
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LAPORAN KEUANGAN
OKTOBER - DESEMBER 2010

SALDfrAWAL (per 30/09/10)

Bank Central Asia : Rek. Giro Ac 0100880016 962,091.45

Bank Central Asia : Rek. Tahapan Ac 5120163177
i AAO -1/11 "?0
1,098,141.78

Bank Central Asia : Rek. Giro Ac 8290658277 3,598,964.20

Bank Jatim : Rek. Tabungan Simpeda Ac 0017913077 100,000.00

Tunai : 531,375.00

Total Saldo Awal 6,272,572.43

KAS MASUK
Persembahan / Sumbangan 19,437,500.00

Persembahan bulanan dari lembaga / gereja Surabaya
7 iac nr\r\ rv\

Persembahan bulanan dari pengusaha 3b,50U,UUU.UU

Persembahan bulanan dari pengurus 2,200,000.00

Bank 119,473.69

Lain-lain
1 i A i O/l ArtA AA
114,194,000.00

Total Kas Masuk 179,655,973.69

KAS KELUAR
Biaya operasional 36,950,000.00

Biaya ekspedisi dan fotocopy
A AAO 1 AA A/\
4,098,100.00

Biaya alat-alat tulis + perlengkapan kantor
"»0 4 AAA Art
701,000.00

Biaya telepon + PDAM + PLN 8.352,521.00

Biaya transport + Pemeliharaan kendaraan 3,067,500.00

Biaya surat-surat berharga
< T "5 AAA AA
173,000.00

Pemberian persembahan / sumbangan / upah
"i AAA AA
2,320,000.00

Biaya kebersihan + bank 382,283.41

Biaya konsumsi
»> ^ AAA AA
2,647,400.00

Biaya Bidang Kerohanian
4 *>AA AAA AA
1,200,000.00

Biaya Poliklinik 266,025.00

Biaya lain-lain 89,251,800.00

Total Kas Keluar
•4 /(A AAA /" ~) r\
149,409,629.41

SALDO AKHIR (per 31/12/10)

Bank Central Asia :Rek. Giro Ac 0100880016 2,483,743.45

Bank Central Asia : Rek. Tahapan Ac 5120163177 31,593,877.40

Bank Central Asia :Rek. GiroAc 8290658277 1,512,020.86

Bank Jatim : Rek. Tabungan Simpeda Ac 0017913077 100,000.00

Tunai 829,275.00

TOTALSALDOAKHIR 36,518,916.71

Eddy M. Pattinasarane, SH, Msi.

Ketua Umum

Surabaya, 24 Januari 201

1

Ir. Budi Sentosa
Bendahara Umum

God btoss u.

Supermarket
Calling Cards

SUSAN

Bagi Bapak / Ibu yang terbeban dalam hal pendana bagi pelayanan BAMAG Kota Surabaya, Anda dapat mengtrimkan dukungannya ke :

Sekretariat BAMAG Kota Surabaya, J/. Nginden Intan Timur U/3 Surabaya atau Transfer ke rekening : BCA Prapen No. Acc 5120163177

an. M. Sudhi Dharma, Drs.

SUCCESSFUL BETHAWFAMtU^^

JL Lebah Arum 11/97 Surabaya
Tftlp. 031-3821917

Gembala t PA. Risal Ongt»saputra

Wishing u,

Nmerry (IIRISTMAS 2010
AND

HAPPY NEW YEAR 201



POKOK-POKOK DOA
PERSEKUTUAN HAMBA TUHAN

1 Pebruari 2011
UPH - Cito Mali, Jl. Ahmad Yani - Surabaya

Mohon pokok-pokok doa ini senantiasa dibawa
dalam doa sehari-hari.

1. Doakan Negara ini dengan berbagai permasalahan
yang tengah dihadapi, khususnya yang saat ini

tengah gencar di blow up oleh media masa antara
lain masalah mafia hukum, mafia pajak, korupsi dan
berbagai masalah serius lainnya, kiranya Tuhan
memberikan hikmat, akal budi serta keberaniaan
bagi segenap aparat hukum untuk menindak dengan
tegas semua yang terlibat, baik itu di jajaran

birokrasi, politik bahkan di kehakiman, kepolisian dan
kejaksaan.

2. Doakan Presiden Republik Indonesia agar Tuhan
memberikan hikmat didalam setiap kali dia

mengambil keputusan, sehingga tidak saling

berbenturan yang pada akhirnya menjadi bumerang
bagi pemerintah, doakan semua jajaran pemerintah
Wapres para menteri, para gubernur, para walikota /

bupati. Khususnya Gubernur Jawa Timur Pakde
Karwodan Walikota Surabaya Ibu Risma, kiranya

Tuhan senantiasa memimpin, membimbing serta

menguatkan mereka di dalam memimpin Jawa Timur
dan Kota Surabaya, semua perselisihan yang terjadi

dapat diselesaikan dengan baik.

3. Doakan musibah banjir yang terjadi hampir di

seluruh penjuru Nusantara, bahkan di seantero

Dunia, begitu banyak korban yang telah jatuh, begitu

banyak rumah serta harta benda yang musnah,
kiranya Tuhan memberikan ketabahan, ketegaran
dan sukacita serta damai sejahtera bagi saudara-
saudara kita yang ditimpa musibah, khususnya
doakan saudara-saudara kita yang terkena musibah

lahar dingin di

Magelang dan

sekitarnya.

Jl.MTA IIPM 10 6f SMAIAM.
IHI MtTMM IIHI Ml 1.27-21 fIlf.(IH)M»H. 1(1)501 FA! (111)1111112

WE SERVE YOU BETTER

4. Doakan

gereja-gereja

Tuhan, biarlah

mereka juga

ikut

merasakan

penderitaan

saudara-

saudara nya

yang tengah

terkena

musibah dan

berdoa untuk

mereka serta

membantu
mereka,

doakan

persatuan dan

kesatuan hamba-hamba Tuhan dan Umat Tuhan di

Indonesia khususnya di kota Surabaya.

5. Doakan lembaga lembaga Kristen di

Indonesia (Keuskupan Surabaya, PGIW,PGLII, PGPI,

GMAHK. GGBI, Gereja Bala Keselamatan dan GOI)
<www.bamagsurabsya.org/hp>

PENGUMUMAN
PEMBENTUKAN TARUNA SIAGA BENCANA

aat ini Indonesia sering dilanda bencana alam, baik

gempa bumi tektonik, gempa bumi vulkanik

^maupun banjir bandang yang terjadi hampir di

seluruh penjuru Nusantara dengan jumlah korban luka

maupun korban jiwa yang cukup banyak.

BAMAG Kota Surabaya merasa prihatin dan
terpanggil untuk membentuk satuan tugas

u
Taruna

Siaga Bencana yang disingkat TAGANA, yang sudah
kita kenal dan dengar melalui media masa pada setiap

terjadinya bencana alam.

Satuan tugas TAGANA dibawah koordinasi dan
komando Kementrian Sosial RI. yang setiap saat siap

berangkat ke daerah bencana, tetapi juga merupakan
bentuk kesiapan gereja untuk mengantisipasi terjadinya

bencana alam di seputar gereja dan rumah warga
jemaat.

Untuk itu sebagai bentuk kepedulian gereja, kami
menyerukan dan mengharapkan gereja-gereja ikut

merasa terpanggil dan mengirimkan pemuda-pemudinya
untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan TAGANA
yang akan diadakan pada :

Hari, Tgl. : Rabu - Jumat, 9 - 11 / 02 / 2011
Tempat : Pangkalan Marinir Karang Pilang

Surabaya

Pukul ; 10.00 WIB - pembukaan
(dimohon hadir setengah jam sebelumnya)
Bentuk latihan ;

- Latihan lapangan (praktek) yang meliputi

penyelamatan di air maupun didarat dan kelas yang
meliputi pendataan dan komunikasi (alkom).

Syarat :

1. Surat Rekomendasi Gereja yang berisi, Nama,
Alamat , Asal Gereja, Tanggal Lahir, Nomor telp / H P,

ukuran baju dan celana.

2. Pria / Wanita usia Pria max 50 tahun, Wanita max
45 tahun.

3. Sehat jasmani / rohani dan tidak ada penyakit

jantung dan penyakit kronis lainnya.

4. Biaya peserta Rp 100.000,-. / orang.

Pendaftaran dilaksanakan di kantor BAMAG Kota
Surabaya dengan Sunik, Arik, Erni. Semua peserta akan
menerima pakaian dinas lapangan (PDL),


